
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
คร้ังที ่2/2562 

วนัพุธที ่   19   มิถุนายน   2562 
ณ ห้องประชุมช้ัน 8  ห้อง 801  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์  (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 1.1  เร่ือง ประธานแจง้ท่ีประชุม 
 1.2 เร่ือง เลขานุการแจง้ท่ีประชุมทราบ 
    1.2.1 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั 

ปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา  2561   
(มติเวยีน   คร้ังท่ี   4/2562)    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

1.2.2 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา  2561 
(วทิยาลยัเภสัชศาสตร์)   
(มติเวยีน   คร้ังท่ี  5/2562)    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

1.2.3 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
   ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2561   (วทิยาลยัแพทยศาสตร์) 
   (มติเวยีน   คร้ังท่ี 6/2562)   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
   คร้ังที ่1/2562       วนัพุธที ่  20   มีนาคม  2562 
 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจ าทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 
    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
    3.1 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  
      (2 ภาษา)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   คณะพยาบาลศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.2 เร่ือง ขอแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ระดบับณัฑิตศึกษา แห่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
      หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
      คณะรัฐประศาสนศาสตร์   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
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  3.3 เร่ือง ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
      สาขาวชิาเคมีประยกุต ์ คณะวทิยาศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.4 เร่ือง ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศ 
      การแพทย ์ วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.5 เร่ือง ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาระบบ 
      สารสนเทศวสิาหกิจ วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   
  3.6 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขโครงสร้างหน่วยกิต หมวดวชิาสนบัสนุน 
      หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) 
      วทิยาลยัการออกแบบ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.7   เร่ือง  ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
      (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  สถาบนั Gen.Ed.  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.8 เร่ือง  ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) ในกลุ่มวชิาเลือกทางเทคโนโลย ี 
      (1) กลุ่มวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืช และการจดัการผลิตผลเกษตร  
      หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิานวตักรรมเกษตร (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  
      คณะนวตักรรมเกษตร  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.9 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกเ้ง่ือนไขการเรียนรายวชิา กลุ่มท่ี 2 ความเป็นสากล 
      และการส่ือสาร หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) 
      สถาบนั Gen.Ed.  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.10 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ า  
       หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.11 เร่ือง  ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ า  
       หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.12 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์ 
      วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.13 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ 
      คณะวทิยาศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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    3.14 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 
      (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.15 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ 
      การพฒันาระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัการทูตและการ
      ต่างประเทศ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.16 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  
      คณะเทคโนโลยอีาหาร  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.17 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร  
      คณะเทคโนโลยอีาหาร  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.18 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
      การส่ือสาร  (หลกัสูตรนานาชาติ) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและ 
      เทคโนโลยสีารสนเทศ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.19 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร 
      วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ   
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.20 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา   
      หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  สาขาวชิา
      วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ  สาขาวชิาวศิวกรรม
      ยานยนต ์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี  และ 
      สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.21  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   
               ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.22  เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  แจง้ท่ีประชุมทราบ 

  3.22.1 เร่ือง บนัทึกความเขา้ใจ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั   
    Can Tho University, Vietnam  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.22.2 เร่ือง บนัทึกความเขา้ใจ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั National  
   Yunlin Universit y of Science and Technology, Yunlin,  
   Taiwan  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.22.3 เร่ือง บนัทึกความเขา้ใจ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Guilin  
   University of Technology, Guilin, China 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.22.4 เร่ือง บนัทึกความเขา้ใจ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Royal  

   Melbourne Institute of Technology, Australia 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.22.5 เร่ือง บนัทึกความเขา้ใจ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Guangxi  

   Normal University, Guilin, P.R. China 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.22.6 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือทางวชิาการในการพฒันา

   ระบบการเรียนรู้ทางไกลผา่นระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
   ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั ส านกังานคณะกรรมการ 
   ขา้ราชการพลเรือน  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.22.7 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยั
   รังสิต กบั วทิยาลยัเทคนิคสุรนารี สังกดัส านกังานคณะกรรมการ 

    การอาชีวศึกษา  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.22.8 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยั

   รังสิต กบั วทิยาลยัการอาชีพกระนวน  
    สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิต (ที่ผ่านการพจิารณาจาก 
  คณะกรรมการพจิารณางบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 4.1 เร่ือง ขออนุมติังบประมาณรายรับรายจ่ายประจ าปีของมหาวทิยาลยัรังสิต   
   ประจ าปีการศึกษา 2562  
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน) 
 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ือง   วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ   
  คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 
 5.1 เร่ือง ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 5.2 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งทางวชิาการมาก่อน  
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 
ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง   อ่ืนๆ 
 6.1 เร่ือง รายงานผลการประเมินการปฏิบติังานของอธิการบดี  ประจ าปี พ.ศ.2560 – 2561 
   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
   6.2 เร่ือง ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบญัชี 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   6.3  เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
       หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
       (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   6.4  เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
       หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์  
       วทิยาลยัครูสุริยเทพ   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  6.5 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจ า  
    หลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  6.6 เร่ือง แผนการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2562 และรายงาน 
    ความกา้วหนา้การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีการศึกษา 2561   
    (ผู้เสนอ : ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  มาตังคสมบัติ) 
  6.7 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   
    ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  6.8 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
    ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    (ขอ้มูลขอน าเสนอในวนัประชุมฯ) 
  6.9 เร่ือง รายงานความคืบหนา้งานวจิยักญัชาของมหาวทิยาลยัรังสิต   
    (ผู้เสนอ : คณบดีวทิยาลัยเภสัชศาสตร์)  (ขอ้มูลขอน าเสนอในวนัประชุมฯ) 
 6.10   เร่ือง พิธีปฐมนิเทศนกัศึกใหม่ประจ าปีการศึกษา 2562  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
          (ขอ้มูลขอน าเสนอในวนัประชุมฯ) 
 
 
 


